
Po lanskih vlaganjih v posodobitev proizvodnje

Slavko Kanalec: Odpuščanje je logična posledica vlaganj v posodobitev proizvodnje
Sindikati o tej nameri niso bili obveščeni - Bo potem število zaposlenih zadostovalo za izpolnitev naročil?
Jesenice - Slavko Kanalec, prvi mož jeseniškega Acronija, je včeraj potrdil
informacije, da razmišljajo o odpuščanju 269 delavcev. »Navedena številka
je delovna različica in se bo še usklajevala,« je dejal Kanalec. Delavci so po
besedah Marjana Žurmana, predsednika sindikata Skei v Acroniju, šokira-
ni zaradi informacij, ki so jih dobili iz medijev, saj doslej v Acroniju o tem
ni bilo razprave.

Acroni je v preteklih letih veliko
vlagal v posodabljanje proizvodnje,
in zmanjšanje števila zaposlenih
(lani jih je bilo 1472) je logična po-
sledica tega, je namero utemeljil
Slavko Kanalec. S tem načrtom je
bil sindikat seznanjen že leta 2010,
pravi direktor, medtem ko Marja-
na Žurmana in delavce skrbi, kaj
vse so se vodilni za štirimi stenami
dogovarjali brez njihovega vedenja.
Kanalec zatrjuje, da sta sindikata v
Acroniju podprla reorganizacijo,
ki so jo izpeljali leta 2010. »V reor-
ganizaciji je bilo potrjeno občutno
znižanje normativa zaposlenih, o
čemer smo se s sindikatoma veliko
pogovarjali,« trdi Kanalec. Žurman
navedbe zavrača in direktorja po-
ziva, naj zmanjševanje števila za-
poslenih utemelji na posameznih
delovnih mestih. »Že zdaj delovod-
je in njihovi asistenti delajo na po-
sameznih linijah, saj nimajo dovolj
delavcev, da bi opravili vse delo,«

pravi Žurman in opozarja, da ob
dodatnem zmanjševanju njihovega
števila ne bi zmogli izpolniti vseh
naročil, kajti zmogljivosti za leto-
šnje prvo četrtletje so že zdaj polno
zasedene.

Slavko Kanalec zagotavlja, da je
proces mehkega upokojevanja po-
tekal vse lansko leto in se nadaljuje
tudi letos. Marjan Žurman je potr-
dil, da so se z upravo lani pogovar-
jali o možnosti upokojevanja tistih
delavcev, ki bi se lahko upokojili
pred uveljavitvijo novega pokojnin-
skega zakona. Ti bi se po starem za-
konu lahko upokojili pod boljšimi
pogoji, je dejal Žurman.

Tibor Šimonka, predsednik
uprave Sija, je novembra lani ob
predstavitvi nove linije v Acroni-
ju napovedal, da bodo z mehkimi
oblikami odpuščanja število zapo-
slenih letos v skupini Sij zmanjšali
za tri odstotke oziroma za 140 de-

lavcev, na 3157, prihodke pa poveča-
li na 690 milijonov evrov in dobi-
ček na 25 milijonov evrov. Šimonko
smo zato hoteli vprašati, kako se je
lahko načrtovano zmanjševanje
števila zaposlenih s 140 delavcev
na ravni skupine samo v Acroniju v
nekaj mesecih povečalo na 269. Kot
je dejala Anja Potočnik, pomočni-
ca uprave Sija za odnose z javnostjo,
Šimonka na vprašanje ne želi odgo-
voriti, ker se morajo razmere pred
tem umiriti.

Na vprašanje, kaj o načrtovanem
zmanjševanju števila zaposlenih
pravijo lastniki, Kanalec odgovarja,
da z njimi usklajujejo vse pomemb-
ne načrte in jih seznanjajo tudi s
tekočimi spremembami v podje-
tjih. Zniževanje stroškov dela je v
pristojnosti posameznih podjetij v
skupini Sij, je dodal.
Blaž Račič

26%
znaša v Acroniju letošnje povečanje

naročil glede na lansko
prvo trimesečje

Po zelo slabem začetku lanskega
leta imajo letos v Acroniju 26
odstotkov več naročil kot v
prvem trimesečju lani, prihodek v
tem obdobju pa naj bi se povečal
za 65 odstotkov.

Lastniki skupine Sij so ruska
skupina Koks, ki obvladuje skoraj
tričetrtinski lastniški delež, delež
države je četrtinski plus ena
delnica, preostanek pa imajo v
lasti mali delničarji.



Obljuba ni zdržala niti tri mesece - Tibor Šimonka (na fotografiji z
ministrico za gospodarstvo Darjo Radič) je novembra lani še zagotavljal, da
bodo z mehkimi oblikami odpuščanja število zaposlenih letos v vsej skupi-
ni Sij zmanjšali za tri odstotke oziroma za 140 delavcev, a se je to število v
slabih treh mesecih samo v Acroniju povečalo na 269.
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